BEGÄRAN OM INTYG E 301

REQUEST FOR CERTIFICATE E 301

Läs igenom anvisningarna innan du ansöker om intyget! Read through the instructions before applying for the certificate!

1. Grunduppgifter

Basic information

VAR GOD TEXTA!

Den sökandes samtliga förnamn

Efternamn

The client's given name

Surname

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS!

Medborgarskap

Tidigare bostadsadress i Sverige

Citizenship

Former home address in Sweden

Personnummer, 10 siffror

Personal number, 10 digits
Fullständig bostadsadress i landet där intyget ska användas

Födelseort

Full residential address in the country for which the certificate will be used

Birthplace
Telefon dagtid

Daytime phone
Telefon kvällstid

Land

Country

Evening phone
Mejladress

Mail address

Details of the employer

2. Uppgifter om arbetsgivare

VAR GOD TEXTA!

Kom ihåg att bifoga eventuella arbetsgivarintyg från de anställningar du vill åberopa.
Remember to enclose the certificates from all the employers mentioned below.

Ytterligare anställningar kan uppges på separat blad. More jobs may be reported on a separate sheet.
Namn, adress och
anställningsperiod(er)
till din arbetsgivare.
Name, address and
employment period(s)
of the employer.

Namn

Name
Gatuadress/Box.nr.

Telefon

Street/Box no.
Postadress

Land

Postal code and place

Country

Typ av arbete

Type of work

Namn, adress och
anställningsperiod(er)
till din arbetsgivare.

Anställningstid fr.o.m. (år, månad, dag)

t.o.m

Period of employment from (year, month, day)

to (year, month, day)

Namn
Gatuadress/Box.nr.

Telefon

Postadress

Land

Typ av arbete
Anställningstid fr.o.m. (år, månad, dag)

Namn, adress och
anställningsperiod(er)
till din arbetsgivare.

t.o.m

Namn
Gatuadress/Box.nr.

Telefon

Postadress

Land

Typ av arbete
Anställningstid fr.o.m. (år, månad, dag)

t.o.m

Details of the insured periods

3. Uppgifter om försäkringsperioder

VAR GOD TEXTA!

Är du eller har du varit medlem i/ansluten till en svensk arbetslöshetskassa? Are/were you a member of a Swedish unemployment insurance fund?

Ja

Nej

Om du svarat Ja måste ansökan skickas till din arbetslöshetskassa. I övriga fall ska blanketten sändas
till Alfa-kassan. Adresser till arbetslöshetskassorna finns på Arbetslöshetskassornas Samorganisations
yes, the application must be sent to the respective unemployment insurance fund.
hemsida: www.samorg.org. If
If no, the form is to be sent to the Alfa-kassan. The addresses of the funds are on www.samorg.org.

Har du erhållit föräldrapenning i Sverige? Bifoga intyg från försäkringskassan
Have you received a parental benefit in Sweden? Attach the certificate of the social insurance.

Ja

Nej

Har du fullgjort totalförsvarsplikt i Sverige? Bifoga intyg från försäkringskassan
Have you completed a national service in Sweden? Attach the certificate of the social insurance.

Ja

Utbetalande försäkringskassa
Period of paying for the social insurance

Utbetalande försäkringskassa
Period of paying for the social insurance

Nej

Har du varit sjuk, studerat eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program? Om Ja, ange under vilka perioder och
bifoga intyg. Have you been sick, studied or participated in a labour market program? If yes, specify the periods and enclose the appropriate document.

Ja

Nej

Har du erhållit avgångsvederlag under de tre senaste åren? Bifoga kopia på överenskommelsen.
Have you received a severance pay during the last three years? Attach a copy of the agreement.

Ja

Nej

Övriga upplysningar
Other information

Den sökandes underskrift
Datum
Date

Underskrift
Signature

Signature of the applicant

Begäran om intyg
E 301
För dig som söker arbetslöshetsersättning i ett
annat EES-land än Sverige

När behövs intyg
E 301?

Vem kan få intyg E 301?

Intyg E 301 behövs när man söker
En person som söker arbetslöshetsersättning i ett annat EES-land än
arbetslöshetsersättning i ett annat EES-land än
Sverige eller i Schweiz och
Sverige och inte har arbetat och/eller varit försäkrad
i tillräcklig omfattning för att beviljas ersättning där. –är medborgare i ett EES-land eller i Schweiz,
För att uppfylla villkoren för rätt till ersättning kan
–flykting enligt Genèvekonventionen eller statslös
man tillgodogöra sig arbetad och försäkrad tid som
har fullgjorts i Sverige.
eller
Arbetad och försäkrad tid som fullgjorts i Sverige
bekräftas med intyg E 301.

–är medborgare i ett annat land än EES-länderna och som lagligen
vistas i ett EES-land.

OBSERVERA!
Intyg E 301 ska endast begäras när du blivit arbetslös och söker arbetslöshetsersättning.
Du ska inte begära intyget när du ska arbeta i ett annat EES-land. Det är endast tid som anställd som kan styrkas
på intyg E 301. Tid med egen verksamhet kan inte styrkas på intyget.
NOTE! The certificate E 301 should only be requested when one becomes unemployed and jobless.
One should not ask for the certificate when he/she is going to work in another EEA country.
The certificate E 301 confirms only completed periods and not those in progress.

Så här fyller du i blanketten
Du fyller själv i samtliga uppgifter på intyget. Notera att samtliga frågor ska besvaras. Ditt intyg kommer att skickas till din
utländska adress om du inte anger annat. One fills in the form on one's own. All questions must be answered.
The certificate will be sent to the foreign address unless it is specified otherwise.

Observera! Om du har arbetat måste du bifoga arbetsgivarintyg utfärdat av din arbetsgivare. Om du har deltagit i
totalförsvarsplikt eller uppburit föräldrapenning måste du bifoga intyg från försäkringskassan. Normalt krävs det att du ska
lämna uppgift för de tre senaste åren. Om du ska söka arbetslöshetsersättning i Nederländerna ska du lämna uppgifter som
sträcker sig fem år tillbaka i tiden, i Spanien de sex senaste åren, i Tyskland de sju senaste åren och i Österrike de tio
senaste åren. If you worked, you must attach the certificate of employment issued by your employer. If you participated in a national service or

received a parental benefit, you must submit the certificate from the insurance fund. Normally, the procedure requires you to provide
information for the last 3 years, but if you apply for an unemployment benefit in the Netherlands then you must submit data for the
last 5 years, if in Spain - 6 years, if in Germany - 7 years, and if in Austria - 10 years.

Detta är EES-länderna
Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Vem utfärdar intyg E 301?
Den arbetslöshetskassa där du är medlem (eller senast var medlem) utfärdar intyg E 301. Om du inte har varit medlem i
någon a-kassa ska du vända dig till Alfa-kassan för att få intyget. Adress till a-kassorna finns på Arbetslöshetskassornas
Samorganisations hemsida; www.samorg.org.

